
 

 

 
รหสัทวัร ์AMM113-01 

...HILIGHT MYANMAR… 

ยา่งกุง้-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

3 วนั 2 คืน โดย สายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) 

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว….เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบูสไตลพ์ม่า + สลดักุง้มังกร + เป็ดปักก่ิง + กุง้เผา  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเมียนมา 

1. ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีหลกัฐานการไดร้บัวัคซีนครบ 2 เข็มข้ึนไป ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

เป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งปีที่ปรากฎตอ้งเป็นคริสตศกัราช เช่น 27/10/2022 หรือ 27 OCTOBER 

2022 เท่านั้น โดยจะตอ้งปรินทอ์อกมาเป็นเอกสาร ทางสนามบินฯ ไม่รบัตรวจเอกสารในรูปแบบ

ดิจติอล (พาสปอรต์วคัซีน หรือ เอกสารรบัรองการรบัวคัซีน)  

❖ หากรบัวัคซีนไม่ครบโดส (นอ้ยกว่า 2 เข็ม) ตอ้งการผลตรวจ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมงก่อน

เดินทาง 

2. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าประกันอุบัติเหตุและประกันโควิดกับตัวแทนบริษัทประกันในประเทศไทย 

(ราคาทวัรร์วมค่าประกนัในส่วนน้ีแลว้) 

3. ผูเ้ดินทางจะตอ้งกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะไดร้บัแจกเอกสารดงักล่าวบน

เครื่องบนิ เพื่อท าการยื่นที่สนามบิน 

******************************************************** 

ขอ้มูลอพัเดทล่าสุด 22 มี.ค. 66 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัที่ สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พกั ระดบั 5 ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินยา่งกุง้-หงสาวดี-

พระพุทธรูป 4 ทิศ-พระธาตุมุเตา-ไจทิ๊โย- 

พระธาตุอินทรแ์ขวน 

- ✓ ✓ 
KYAIKHTO HOTEL หรอื 

 YOE YOE LAY HOTEL 

วนัท่ีสอง  

พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวดี-วดัไจค๊ะวาย-พระ

นอนชเวตาเลียว-ยา่งกุง้-ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต- 

เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ- 

พระมหาเจดียช์เวดากอง-ขอพรแม่ยกัษ์ 

✓ ✓ ✓ 
LOTTE HOTEL YANGON 

ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 

ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญ-พระพุทธรู

พระพุทธรูปเจา๊ทตัจี-วดัพระหินอ่อน- 

สนามบินยา่งกุง้ 

✓ ✓ -  

 

 



 
 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ(BKK)-ยา่งกุง้(RGN) 10.25-11.10 8M336 1 ชัว่โมง 15 นาที 

ยา่งกุง้(RGN)-สุวรรณภูม(ิBKK) 17.30-19.15 8M350 1 ชัว่โมง 15 นาที 

รายละเอียดการเดินทาง 

 
 

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 สายการบิน เมียนมาร ์

แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการออกบตัรท่ีนัง่ 

10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดย เที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 

11.10 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร  

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึ่งชัว่โมง)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินยา่งกุง้-เมืองหงสาวดี-พระพุทธรูป 4 ทิศ-พระธาตมุุเตา- 

 ไจท๊ิโย-พระธาตอุินทรแ์ขวน 



 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณท่ี

ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.45 ชม.) น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้น

อายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้าง

พระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้า่จะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบรกักบั

ชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลงมา และมี

การบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงท าใหพ้ระพุทธรูปองค์น้ีจะมีลักษณะ แตกต่างจากองค์อื่นๆ จากน้ันน าท่านนมัสการ 

เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามี

ความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 

5 มหาบูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่า

เชื่อกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกั

ลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่าง

กลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณ

ยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพ

เดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้

หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ น

ครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพังลงมาก็ได้ตั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององค์เจดีย์เพื่อให้

พุทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ี

ส าคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่

ตามหลงัมาซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นทพัหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสง

ปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็นเช่นน้ันจึงขวญั

เสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพื่อท าการ

เปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถข้ึนพระ

ธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั ใหท้่าน

อิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศัย น าท่านนมสัการ เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน กอ้นหินสีทอง ซ่ึงถือ

เป็นหน่ึงสิ่งสกัการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่น

เหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระ

เจดีย์องค์ย่อมท าใหห้ินกอ้นน้ีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาว

ลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื่อ

วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอสิ่งใดก็จะ

ไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่

ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดีย์เปิดถึงเวลา 21.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิ

ฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท้่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 



 

 

 

 

 

**หมายเหตุ** แนะน าใหท้่านใชก้ระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คืน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบ

แบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที่ 1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ

ความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL  

จากน้ันท่านสามารถขึ้ นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

วนัที่สอง พระธาตอุินทรแ์ขวน-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-ตลาดสกอ๊ต- 

                 เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง-ขอพรแม่ยกัษ ์

 



 

น าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) จากน้ันน าท่านร่วม

ท าบุญถวายปัจจยัเพื่อซ้ือขา้วสาร ส าหรบัภิกษุ สามเณร ท่ีมาศึกษาพระไตรปิฏก ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ศึกษาพระไตรปิฎก มีพระภิกษุและสามเณรจ าพรรษา ณ วดัแห่งน้ีกว่า 500 รูป นอกจากน้ันท่านยงัสามารถน า

สมุด ปากกา ดินสอ อุปกรณเ์ครื่องเขียน ต่างๆมาท าบุญถวายเพิ่มเติมได ้ณ วดัแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! กุง้แม่น ้าเผา ท่านละ 1 ตวั 

จากน้ันน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ี

สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ี

งดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เครื่องไมแ้กะสลัก ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง

และยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่าน

เดินทางกลับเมืองย่างกุง้ จากน้ันใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ น

โดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่าย

ในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลักจาก

ไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสื้ อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือสิ้ นคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอ



 

ใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุก

วนัจนัทร ์และช่วงเทศกาลปีใหม่ / วนัสงกรานต)์ จากน้ันน าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิด

ของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบ

พระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอ์ินเดียทางใต ้ตน้แบบ

ภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์

น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือ

วิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัวา่เป็น "นัต" น้ัน มกัจะเป็นคนท่ีเคย

สรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกว่า ตายโหง ท าใหว้ิญญาณยงัมี

ความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผู ้คนเบ้ืองหลัง ท าให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึง

กลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั วิธีการสักการะ

รูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 

2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบ

ยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ค  าบูชาเทพทนัใจ เอหิ สกักะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจโีปตะถ่อง

สิทธิมัตถุ อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนัง พุทธงั ธัมมัง สงัฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วันทามิ

สพัพะทา สวาโหม น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าว

ว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อ

สิ้ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบ

เบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 

 
 

 

 

 

 



 

น าท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้) 

แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมี

ทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 

5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ 

พุทธศาสนิกชนได้จ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งด้วยเครื่องไมห้ลังคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่

การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประทักษัณรอบ

องคเ์จดีย ์จากน้ันใหท้่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนั

ออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิ

ฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดา

กอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิด

ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่

ชีวิต) 

 

 

 

 

 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

บทสวดมนตบ์ูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทตุิยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา  

ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ  

สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 

น าท่านขอพร แม่ยกัษ ์อีกนึงจุดท่ีส าคญัของเจดียช์เวดากอง คนทอ้งถ่ินมีความเชื่อว่าการกราบไหวบู้ชาแม่

ยกัษ์ จะช่วยตดักรรมจากเจา้กรรมนายเวร ขจดัอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน การเรียน โชค

ลาภ เงินทอง  นอกจากน้ียงัเชื่อกนัอีกวา่ แม่ยกัษ์ ยงัช่วยในเรื่องความมีชื่อเสียง ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการ

งาน อีกดว้ย การขอพรแมย่กัษ์ จะนิยมถวาย บุหรี่ ยาเสน้ และผา้สีเขียว  

 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง 

   น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม LOTTE HOTEL YANGON ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น ้า

ย่างกุง้ท่ีเชื่อมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ เจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตั้ง

ตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางน ้าเป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพนักวา่ปีมาแลว้ เชื่อกนัวา่ตอนท่ีสรา้งเจดีย์

เศรษฐีชาวมอญไดท้ าการอธิษฐานขอใหน้ ้าอยา่ท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมากราบไหวจ้ านวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่

มีวนัเต็มพื้ นท่ี และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้ าการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซ่ึงท าใหผู้ค้นเกิด

ความเชื่อว่าการมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดีย์แห่งน้ี จะท าใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท้่านไดน้มัสการ

พระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจกัรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไ์มแ้กะสลักปิดทองค าทองเปลวท่ีมีความงดงาม 

และนมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามีความเชื่อวา่จะบนัดาลใหม้ีกินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบั

กรุงย่างกุง้ น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์

ขนาดใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ น

เมื่อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือนยิ้ ม 

ดวงตาท าจากลูกแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน จน

วนัที่สาม ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดยีก์ลางน ้าเยเลพญา-พระนอนตาหวาน-วัดพระหินอ่อน-สนามบินยา่งกุง้-  

สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

ถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาท

ลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลักษณะพริ้ ว

ไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์

หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่  วัดเจ๊าต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน เป็นวัดท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนสีขาวมนัวาวทั้งกอ้นโดยช่างฝีมือเมืองมณัฑะเลย ์โดยพระหตัถข์วาบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุขององคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุง้ เพื่อ

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

17.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M350 สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์

19.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 



 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเดก็เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

6-8 เม.ย. 66 

7-9 เม.ย. 66 

8-10 เม.ย. 66 

12,999 บาท 12,999 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

12-14 เม.ย. 66 

13-15 เม.ย. 66 

14-16 เม.ย. 66 

13,999 บาท 13,999 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 

21-23 เม.ย. 66 

28-30 เม.ย. 66 
12,999 บาท 12,999 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

29 เม.ย.-01 พ.ค. 66 13,999 บาท 13,999 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 

12-14 พ.ค. 66 

19-21 พ.ค. 66 

20-22 พ.ค. 66 

26-28 พ.ค. 66 

12,999 บาท 12,999 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

03-05 มิ.ย. 66 13,999 บาท 13,999 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 

9-11 มิ.ย. 66 

16-18 มิ.ย. 66 

23-25 มิ.ย. 66 

30 มิ.ย.-2 ก.ค. 66 

12,999 บาท 12,999 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

7-9 ก.ค. 66 

8-10 ก.ค. 66 

14-16 ก.ค. 66 

21-23 ก.ค. 66 

22-24 ก.ค. 66 

12,999 บาท 12,999 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

28-30 ก.ค. 66 13,999 บาท 13,999 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 

4-6 ส.ค. 66 

11-13 ส.ค. 66 
12,999 บาท 12,999 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

12-14 ส.ค. 66 13,999 บาท 13,999 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็เสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง พกัเดียวเพิ่ม 



 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

18-20 ส.ค. 66 

25-27 ส.ค. 66 
12,999 บาท 12,999 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

8-10 ก.ย. 66 

15-17 ก.ย. 66 

22-24 ก.ย. 66 

29 ก.ย.-01 ต.ค. 66 

12,999 บาท 12,999 บาท 12,500 บาท 3,500 บาท 

13-15 ต.ค. 66 

20-22 ต.ค. 66 

21-23 ต.ค. 66 

14,999 บาท 14,999 บาท 14,500 บาท 3,500 บาท 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ทา่นละ 2,000 บาท ** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาท/ท่าน *** 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) 

✓ ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนการเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรมัต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)  
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ คา่โรงแรมที่พกั ยา่งกุง้ 1 คืน โรงแรมเทียบเท่าระดบั 5 ดาว  
✓ ค่าโรงแรมที่พกั บนพระธาตอุินทรแ์ขวน 1 คืน  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูหรือสลบัม้ืออาหารตามสถานการณ)์ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ บริการน ้าด่ืมบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน 

✓ ประกนัภยัในการเดินทาง ASIA PLUS BASIC 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

- คุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

- ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุและสุขภาพ 2,000,000  บาท ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

- คุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั ตั้งแต่แรกเกิด - 75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุ 76 ปีขึ้ นไป จะตอ้งช าระค่าส่วนต่างช่วง

อายุการท าประกนัเพิ่มท่านละ 200 บาท  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทริป  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่า / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

 ในกรณีท่ีรฐับาลไทย และหรือ รฐับาลพม่า มีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด และหรือ เงื่อนไขในการกกัตัวเพิ่มเติม การขอ

เรียกตรวจโรคเพิ่มเต่ิม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกินขา้งตน้. 

  หากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกบัการท าวีซ่า และการท าประกนั หรือเงื่อนไขอื่นใดก็ตาม เพื่อเดินทางเขา้ประเทศพม่าใน

ภายหลงั ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนน้ันๆ 

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

▪ กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีไดท้ าการจองภายใน 3 วนั  ท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้

เท่าน้ัน  

▪ ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

▪ ในกรณีท าการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ  านวน 

▪ ส าเนาหนา้หนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆที่ใชใ้นการยื่นของวีซ่าตอ้งส่งใหท้างบริษัทหลงัจากท าการจองและ

ช าระเงินเรียบรอ้ยภายใน 7 วัน ยกเวน้กรณีที่ท  าการจองนอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางลูกคา้จะตอ้งช าระ

เงินพรอ้มทั้งส่งเอกสารทนัที 

▪ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋หมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล ์และที่นัง่จะเป็นการ RAMDOM จงึไม่สามารถลอ๊คที่

นัง่ได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดท้ี่นัง่ติดกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของทางสายการบิน 

 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 บริษัทฯจะคืนเงินมดัจ าใหท้ั้งหมดโดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอยา่งเช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน, ค่าตัว๋เครื่องบินท่ีช าระเต็มจ านวน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทั้งหมดในทุกกรณี 

• ยกเลิการเดินทาง 0-14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสาร

ไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณา

และตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั  
 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

▪ ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็น

สุดวิสยัอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ี

ไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่

พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่า

เป็นอยา่งดี แตถ่า้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 



 

▪ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฎิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้  าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


